
УТВЪРЖДАВАМ:

........... ......................................... на дата:
инж. Александър Александров
Управител на „БДЖ-Товарни превози " ЕООД

ПРОТОКОЛ

на основание чл.181, ал.4 от ЗОП за извършване на подбора на участниците, 
разглеждането, оценката на офертите и класирането на участниците от Комисията, назначена 
по реда на чл.103, ал.1 от ЗОП със Заповеди № 01-01-2/10.01.2017 г. и № 01-01-79/31.03.2017 
г.

На дата 13.04.2017г., 08:30 часа в сградата на ,.БДЖ-Товарни превози” ЕООД, 
находяща се в гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3, в изпълнение на Заповеди № 01-01- 
2/10.01.2017 г. и № 01-01-79/31.03.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД 
за провеждане публичното състезание по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на скрепителни материали за 
нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за обезпечаване необходимостта на дружеството 
за едногодишен период”, делима на 14 обособени позиции, открита с Решение № 
21/02.12.2016 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД и Решение № 3/28.12.2016 
г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, обявена в 
Регистъра на обществените поръчки към Агенцията за обществени поръчки с УНП: 01558- 
2016-0017, се събра на заседание комисия за провеждане на процедурата в състав:

1. Председател: ”  :рт, ППОП в отдел „ОПП” при
„БДЖ - Товарни превоз]

Основни членове:
2. ' ~ „Правен" при „БДЖ-Товарни

превози” ]
3. ] ie и ремонт на товарни вагони,

дирекция „Ремонт на локомотиви и товарни вагони” при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД.
На основание извършената работа по подбора на участниците, разглеждането, 

оценяването и класирането на офертите, подробно описани в Протокол № 1/10.02.2017 
г., Протокол № 2/06.02.2017 г., Протокол № 3/22.02.2017 г. и от 24.03.2017 г. и Протокол 
№ 4/05.04.2017 г. от отделните етапи от работата на комисията, неразделна част от 
настоящия протокол, представяме на вниманието Ви следната информация:

Със заповед № 01-01-2/10.01.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД 
е назначена комисия за разглеждане и оценка на получените оферти за участие и класиране 
на участниците в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на скрепителни материали за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за 
обезпечаване необходимостта на дружеството за едногодишен период”, делима на 14 
обособени позиции, в следния състав:

1. Председател: Главен експерт, ППОП в отдел „ОПП” при
„БДЖ - Товарни превози” ЕООД.

Основни членове:
2. орисконсулт в отдел „Правен” при „БДЖ-Товарни 

превози”
3. *ен експерт, планиране и ремонт на товарни вагони, 

дирекция „Ремонт на локомотиви и товарни вагони” при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД.

I. Публично отваряне на опаковките с оферти

Информацията е заличена на основание чл.2 от Закона 
за защита на личните данни, във връзка с чл.42, ал.5 от 
ЗОП
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На 10.01.2017 г. от 15:00 часа, в сградата на ул. „Иван Вазов“ № 3, работният процес 
на комисията в посочения по-горе състав протече в следната последователност:

На основание чл.54, ал.1 от ППЗОП, комисията в горепосочения състав започна 
работа след получаване на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП, ведно с регистрираните в 
деловодството оферти, както следва:

- „ГАЛДИ“ ООД с оферта № 02-30-53/22.12.2016 г., 14:52 часа, за обособени позиции 
№ 1, №2, №3, №4, №8, №9, №10;

- „ИТТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД с оферта с per. № 02-30-57/29.12.2016 г., 11:28 часа, за 
обособени позиции № 2, №8, №9 и №13.

Всеки един член на комисията подписа декларация по чл.51, ал.8 от ППЗОП за 
деклариране на обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП.

На публичната част от заседанието по отварянето на офертите не присъстваха 
представители на участниците.

Комисията отвори опаковките с офертите по реда на тяхното постъпване в 
деловодството на „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД, както следва:

При отваряне на офертата на „ГАЛДИ” комисията установи, че съдържа 
комплектовани документи и отделни запечатани пликове „Предлагани ценови параметри” за 
съответните обособени позиции. В изпълнение на чл.54, ал.З от ППЗОП, комисията оповести 
съдържанието на опаковката. В изпълнение на чл.54, ал.4 от ППЗОП, тримата членове на
комисията подписаха 7-те плика с надпис „Предлагани ценови параметри........” съответно за
обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 8, № 9 и № 10. Председателят на комисията
отвори последователно 7-те плика е надпис „Техническо предложение ....... ” съответно за
обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 8, № 9 и № 10. В съответствие с горната 
разпоредба, тримата членове на комисията подписаха документите, съдържащи се в 
съответните „Технически предложения” за обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 8, № 9 
и № 10. При проверка на наличните в опаковката документи, комисията констатира, 
неосъответствия по отношение посочените в описа форма и количество на документите, 
съдържащи се в опаковката.

При отваряне на офертата на „ИТТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД комисията установи, че 
съдържа комплектовани документи и отделни запечатани пликове „Предлагани ценови 
параметри” за съответните обособени позиции. В изпълнение на чл.54, ал.З от ППЗОП, 
комисията оповести съдържанието на опаковката. В изпълнение на чл.54, ал.4 от ППЗОП, 
тримата членове на комисията подписаха 4-те плика с надпис „Предлагани ценови параметри
за обособена позиция № ........” съответно за обособени позиции № 2, № 8, № 9 и № 13. В
съответствие с горната разпоредба, тримата членове на комисията подписаха документите, 
съдържащи се в съответните „Технически предложения” за обособени позиции № 2, № 8, №
9 и № 13. При проверка на наличните в опаковката документи, комисията констатира 
несъответствия на документите, описани в „Описа на предоставените документи” на 
участника по отношение на формата им и количеството им в колона с наименование „Форма 
и к-во на документите (оригинал или копие; бр.страници/листове)”.

След извършване на гореописаните действия, комисията закри публичната част на 
заседанието си, и в 15:45 часа на 10.01.2017 г. премина към работа при закрито заседание в 
следния ред:

II. Разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие е 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
Възложителя.

1. Участникът „ГАЛДИ” ООД:
При разглеждане на предоставените документи относно личното състояние и 

съответствието е критериите за подбор, комисията направи следните констатации:
1.1. В предоставения от участника ЕЕДОП не е попълнена част III, раздел „Г: Други 

основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство 
на възлагащия орган или възложителя на държава членка” за липсата на основания за 
отстраняване по чл.З, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения е 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 
от тях лица и техните действителни собственици и част VI: „Заключителни положения”,

2



съгласно Обявлението за поръчка -  комунални сектори. Документът не е подписан, съгласно 
т.2, раздел V „Изисквания към документите’" от приложените към документацията „Указания 
към участниците за подготовка на офертата”;

1.2. Във връзка с чл.67,ал.5 от ЗОП, участникът не е представил следното:
• Декларация по чл.З, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици, съгласно т.6, подраздел
VI.3) „Допълнителна информация” от Обявлението за поръчка -  комунални сектори.

• Декларация за липсата на свързаност по смисъла на §2, т.45 от допълнителните 
разпоредби на ЗОП, съгласно т.7, подраздел VI.3) „Допълнителна информация” от 
Обявлението за поръчка -  комунални сектори.

На основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, комисията взе решение в срок до 5 работни 
дни от получаване на протокол № 1/10.01.2017 г„ участникът да представи горепосоченото.

2. Участникът „ИГТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД
При извършената проверка комисията установи, че участникът е предоставил 

необходимите документи, съгласно изискванията на Възложителя и констатира, че 
участникът „ИТТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД отговаря на изискванията на Възложителя за личното 
състояние и на критериите за подбор, поради което комисията допуска участника до следващ 
етап в процедурата.

На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, комисията взе решение в срок до 5 работни дни 
от получаване на протокол № 1, че участникът „ГАЛДИ” ООД да представи горепосоченото.

С тези действия комисията приключи на този етап работата си, състави и подписа 
протокола на 24.01.2017 г. Същият ден Протокол № 1 се публикува на профила на купувача 
на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, в раздела на поръчката с горецитирания предмет и се 
изпрати на участниците в процедурата.

Ш.Разглеждане на допълнително представените от участниците документи
На 06.02.2017 г. в изпълнение на Заповед № 01-01-2/10.01.2017 г. на Управителя на 

„БДЖ-Товарни превози” ЕООД, се състоя закрито заседание на комисията в горепосочения 
състав.

След изтичане на срока от 5 работни дни от получаване от участниците на Протокол 
№1, съдържащ констатации от работата на комисията, комисията се събра да разгледа 
допълнително представените документи.

На основание чл.54, ал.12 от ППЗОП, комисията разгледа допълнително
представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор.

Комисията констатира, че в указания от комисията срок, участникът „ГАЛДИ” ООД е 
представил допълнителни документи в запечатан, непрозрачен плик с вх.02-30-53- 
16/27.01.2017 г., 09:20 часа. След като отвори плика, комисията констатира, че участникът е 
представил документите, изискани в Протокол №1 от 10.01.2017 г., а именно: нов ЕЕДОП, 
попълнен и подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 40 ППЗОП (г-н 
Димитър Бишков и съсобственика г-жа Султана Бишкова), декларации по чл.З, т.8 и чл.4 от 
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици (2 броя в оригинал, подписани от лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП 
във връзка с чл. 40 ППЗОП - г-н Димитър Бишков и съсобственика г-жа Султана Бишкова) и 
декларация за липсата на свързаност по смисъла на §2, т.45 от допълнителните разпоредби на 
ЗОП (в оригинал, подписана от представляващия участника (г-н Димитър Бишков).

С оглед на това. комисията единодушно реши да допусне участника „ГАЛДИ” ООД до 
етап разглеждане на техническите предложения за обособените позиции, за които участва.

IV. Разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници
На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията продължи работата си с проверка на 

техническите предложения на допуснатите участници:
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IV. 1. „ГАЛДИ” ООД
1. Участникът „ГАЛДИ” ООД е предоставил Техническото предложение за обособена 

позиция № 1: "Болтове и винтове с шестостенна глава, класове на точност А и В. Клас на 
якост 5.6 по БДС EN ISO 4014:2011 и БДС EN ISO 4017:2014", при разглеждането на което, 
комисията реши да изиска от участника следното:

- да поясни стандарта на предлаганите за обособена позиция № 1 болтове с размери, 
посочени в Техническото предложение, клас на точност А и В, и клас на якост 5,6.;

- да уточни за всяка една подпозиция производителя на предлаганите винтове и 
болтове с размери, посочени в Техническото предложение, клас на точност А и В, и клас на 
якост 5,6 и да представи превод/и на български език на сертификата/тите, издадени на името 
на производителя/ите. В случай, че производителят на предлаганата стока е Standart Turkey, 
участникът следва да представи валиден сертификат, издаден на името на производителя, за 
съответствие на системата за управление на качеството със стандарта ISO 9001 или 
еквивалентен, с обхват производство на стоки, включени в предмета на настоящата поръчка 
или сходни на него - копие, заверено от представляващия участника.

2. Участникът „ГАЛДИ” ООД е предоставил Техническото предложение за обособена 
позиция № 2: "Болтове и винтове с шестостенна глава, класове на точност А и В. Клас на 
якост 8.8 по БДС EN ISO 4014:2011 и БДС EN ISO 4017:2014", при разглеждането на което, 
комисията реши да изиска от участника следното:

- да поясни стандарта на предлаганите за обособена позиция № 2 болтове с размери, 
посочени в Техническото предложение, клас на точност А и В, и клас на якост 8,8.;

- да поясни за всяка една подпозиция производителя на предлаганите винтове и 
болтове с размери, посочени в Техническото предложение, клас на точност А и В, и клас на 
якост 8,8 и да представи превод/и на български език на сертификата/тите, издадени на името 
на производителя/ите. В случай, че производителят на предлаганата стока е Standart Turkey, 
участникът следва да представи валиден сертификат, издаден на името на производителя, за 
съответствие на системата за управление на качеството със стандарта ISO 9001 или 
еквивалентен, с обхват производство на стоки, включени в предмета на настоящата поръчка 
или сходни на него - копие, заверено от представляващия участника

3. Участникът „ГАЛДИ” ООД е предоставил Техническото предложение за обособена 
позиция № 3 : "Винтове с шестостенна глава, класове на точност А и В. Клас на якост 9.8 по 
БДС EN ISO 4017:2014", при разглеждането на което, комисията реши да изиска от 
участника да уточни за всяка една подпозиция на производителя на предлаганите винтове с 
размери, посочени в Техническото предложение, клас на точност А и В, и клас на якост 10,9 
и да представи превод на български език на сертификата, издаден на името на 
производителя. В случай, че производителят на предлаганата стока е Standart Turkey, 
участникът следва да представи валиден сертификат, издаден на името на производителя, за 
съответствие на системата за управление на качеството със стандарта ISO 9001 или 
еквивалентен, с обхват производство на стоки, включени в предмета на настоящата поръчка 
или сходни на него - копие, заверено от представляващия участника.

4. Участникът „ГАЛДИ” ООД е предоставил Техническото предложение за обособена 
позиция № 4: "Винтове със скрита (фрезенкова) глава с вътрешен шестостен, клас на якост 
8.8 по БДС EN ISO 10642:2004/А1:2013", при разглеждането на което, комисията реши да 
изиска от участника да уточни за всяка една подпозиция производителя на предлаганите 
винтове с размери, посочени в Техническото предложение и клас на якост 8,8 и да представи 
превод/и на български език на сертификата, издаден на името на производителя. В случай, че 
производителят на предлаганата стока е Standart Turkey, участникът следва да представи 
валиден сертификат, издаден на името на производителя, за съответствие на системата за 
управление на качеството със стандарта ISO 9001 или еквивалентен, с обхват производство 
на стоки, включени в предмета на настоящата поръчка или сходни на него - копие, заверено 
от представляващия участника.

5. Участникът „ГАЛДИ” ООД е предоставил Техническото предложение за обособена 
позиция № 8: "Гайки шестостенни. Класове на точност А и В, клас на якост 6 по БДС EN 
ISO 4032:2013", при разглеждането на което, комисията реши да изиска от участника да

4



представи превод на български език на сертификата, издаден на името на производителя - 
JIAXING BESTGIA HARDWARE PRODUCTS CO., LTD.

6. Участникът „ГАЛДИ*’ ООД е предоставил Техническото предложение за обособена 
позиция № 9: "Гайки шестостенни. Класове на точност А и В. клас на якост 8 по БДС EN 
ISO 4032:2013", при разглеждането на което, комисията реши да изиска от участника да 
представи превод на български език на сертификата, издаден на името на производителя - 
JIAXING BESTGIA HARDWARE PRODUCTS CO., LTD.

7. Участникът „ГАЛДИ” ООД е предоставил Техническото предложение за обособена 
позиция № 10: "Шплентове, изработени от стомана St. БДС EN ISO 1234:2003", при 
разглеждането на което, комисията реши да изиска от участника да_представи валиден 
сертификат, издаден на името на производителя STANDART CIVATA TIC VE SAN A.S, за 
съответствие на системата за управление на качеството със стандарта ISO 9001 или 
еквивалентен, с обхват производство на стоки, включени в предмета на настоящата поръчка 
или сходни на него (копие, заверено от представляващия участника), съгласно т.2.1.1, раздел 
III „Съдържание на опаковката на офертата за участие в публичното състезание” от 
„Указанията”.

На основание чл.104, ал.5 от ЗОП, комисията взе решение в срок до 5 работни дни от 
получаване на протокол № 2, че участникът да поясни и представи горепосоченото.

IV.2. „ИТТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД
1. Участникът „ИТТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД е предоставил Техническо предложение за 

обособена позиция № 2: "Болтове и винтове с шестостенна глава, класове на точност А и В. 
Клас на якост 8.8 по БДС EN ISO 4014:2011 и БДС EN ISO 4017:2014", при разглеждането 
на което, комисията реши да изиска от участника да представи документ, доказващ 
наличието на връзка между Thread Industrial (Taiwan) Co. Ltd и Thread Industries (Vietnam) 
Ltd.

2. Участникът „ИТТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД е предоставил Техническо предложение за 
обособена позиция № 8: "Гайки шестостенни. Класове на точност А и В. клас на якост 6 по 
БДС EN ISO 4032:2013", при разглеждането на което, комисията реши да изиска от 
участника да представи документ, доказващ наличието на връзка между Thread Industrial 
(Taiwan) Co. Ltd и Thread Industries (Vietnam) Ltd.

3. Участникът „ИТТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД е предоставил Техническо предложение за 
обособена позиция № 9: "Гайки шестостенни. Класове на точност А и В. клас на якост 8 по 
БДС EN ISO 4032:2013", при разглеждането на което, комисията реши да изиска от 
участника да представи документ, доказващ наличието на връзка между Thread Industrial 
(Taiwan) Co. Ltd и Thread Industries (Vietnam) Ltd.

4. Участникът „ИТТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД е предоставил Техническо предложение за 
обособена позиция № 13: "Болт Т-образен с изпъкнала глава. БДС 31:1988", при 
разглеждането на което, комисията реши да изиска от участника да представи документ, 
доказващ наличието на връзка между Fontana Fasteners S.R.L Romania и FONTANA LUIGI
S.p.A.

Ha основание чл.104, ал.5 от ЗОП, комисията взе решение в срок до 5 работни дни от 
получаване на протокол № 2, че участникът да поясни и представи горепосоченото.

С тези действия комисията приключи на този етап работата си, състави и подписа 
протокола на 14.02.2017 г. Същият ден Протокол № 2 се публикува на профила на купувача 
на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, в раздела на поръчката с горецитирания предмет и се 
изпрати на участниците в процедурата по електронен път, съгласно Закона за електронния 
документ и електронния подпис.

V. Пояснения по техническите предложения
2. След изтичане на срока от 5 работни дни от получаване на Протокол №2, съдържащ 

констатации от работата на комисията от участниците, на 22.02.2017 г. комисията продължи 
своята работа в горепосочения състав, като на мястото на основния член и на

„ па
локомотиви и товарни вагони*' при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД), която отсъства, поради 
ползване на отпуск при временна неработоспособност, присъства резервния член инж.
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Информацията е заличена на основание чл.2 от Закона 
за защита на личните данни, във връзка е чл.42, ал.5 от 
ЗОП



Информацията е заличена на основание чл.2 от Закона
за защита на личните данни, във връзка с чл.42, ал.5 о т ни вагони- дирекция ; Ремонт
З О П  _ х ... . ” ЕООД). Преди започване на

работата на комисията резервният член попълни и подписа декларация по чл.103. ал.2 от ЗОП, 
която е неразделна част от Протокол № 3/22.03.2017 г. Същият се запозна с извършените 
дотук действия на комисията.

Комисията констатира, че в указания срок в деловодството на „БДЖ-Товарни превози“ 
ЕООД са постъпили запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост пликове от следните 
участници: „ГАЛДИ” ООД с вх.02-30-53/20.02.2017 г„ 10:20 часа и „ИТТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
с вх.02-30-57/21.02.2017 г„ 09:25 часа. Констатациите на комисията са подробно описани в 
Протокол № 3/22.03.2017 г.

V.1 .„ГАЛДИ” ООД
При разглеждане на предоставените от участника разяснения, комисията установи, 

че за обособени позиции № 1, № 2, № 4 и № 10 съществува разминаване по отношение на 
наименованието на производителя на скрепителни материали, като е приложено писмо с 
лого на NORM CIVATA SANAYI ve ТЮ. А.$. и с печат на NORM CIVATA SANAYI ve ТЮ. 
А.$„ съгласно което „ГАЛДИ” ООД е оторизиран да търгува на територията на Република 
България с продукти, произведени от NORM Ltd. Предвид това, на основание чл.104, ал.5 от 
ЗОП, комисията реши да изпрати запитване по електронната поща до NORM CIVATA 
SANAYI ve ТЮ. A.§ дали потвърждава оторизацията на „ГАЛДИ” ООД. Писмото е 
изпратено на 24.02.2017 г. до NORM CIVATA SANAYI ve TIC. A.$ по електронната поща.

V. 2. „ИТТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД
С оглед проверка на заявените от участника данни, съгласно предоставените от него 

разпечатки и копие на декларация, основание чл.104, ал.5 от ЗОП, комисията реши да 
изпрати по електронната поща запитване до Thread Industrial (Taiwan) Co. Ltd и до 
FONTANA LUIGI S.p.A. относно връзката им съответно с Thread Industries (Vietnam) Ltd и 
Fontana Fasteners S.R.L Romania (c per. № 02-30-57/24.02.2017 r.).

След получаването на отговорите от съответните производители и комисията ги 
разгледа на 24.03.2017 г. както следва:

- 02-30-53/02.03.2017 г. от NORM CIVATA SANAYI ve ТЮ. A.$, c което се 
потвърждава упълномощаването на „ГАЛДИ” ООД, съгласно изпратения документ.

-02-30-57/08.03.2017 г. от FONTANA LUIGI S.p.A., съгласно което Fasteners S.R.L 
Romania е част и принадлежи на Fontana GRUPPO.

- -02-30-57/23.03.2017 г. от Thread Industrial (Taiwan) Co. Ltd c оглед уточняване на 
връзката между Thread Industrial (Taiwan) Co. Ltd и Thread Industries (Vietnam) Ltd, същата 
потвърждава, че е компанията майка.

Въз основа на извършените действия и направените констатации, комисията реши
следното:

- техническите предложения на „ГАЛДИ” ООД за обособени позиции № 1, № 2, № 3,
№ 4, № 8, № 9 и № 10 отговарят на предварително обявените изисквания на Възложителя и 
го допуска до етапа отваряне и разглеждане на пликовете „Предлагани ценови параметри” за 
горепосочените обособени позиции.

- техническите предложения на „ИТТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД за обособени позиции №
№ 2, № 8, № 9 и № 13 отговарят на предварително обявените изисквания на Възложителя и 
допуска участника до етапа отваряне и разглеждане на пликовете „Предлагани ценови 
параметри” за горепосочените обособени позиции.

Протокол № 3/22.02.2017 г. се подписа от всички членове на комисията и бе 
публикуван на 24.03.2017 г. на профила на купувача на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, в 
раздела на поръчката с горецитирания предмет.

На дата 24.03.2017 г. на профила на купувача на дружеството, в самостоятелния 
раздел на настоящата обществена поръчка, основание чл.57, ал.З от ППЗОП бе публикувано 
съобщение за мястото, датата и часа на провеждане на заседанието по отваряне и 
оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата.

VI. Отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници и 
оповестяването им.
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На 05.04.2017 г. от 09:30 часа, в сградата на БДЖ-Товарни превози'' ЕООД, находяща 
се на адрес: гр. София, ул. ..Иван Вазов" № 3, комисията се събра в основния състав.

На публичната част от заседанието на комисията по отварянето на пликовете с 
„Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници в обществената поръчка не 
присъстваха техни представители. Действията на комисията са подробно описани в протокол 
№ 4/05.04.2017 г.

VI.1. „ГАЛДИ” ООД
Ценовите предложения за съответните обособени позиции, са както следва:

1. Общата стойност за обособена позиция № 1: "Болтове и винтове с шестостенна
глава, класове на точност А и В. Клас на якост 5.6 по БДС EN ISO 4014:2011 и БДС EN ISO
4017:2014" е в размер на 2 079,23 лева без ДДС.

2. Общата стойност за обособена позиция № 2: "Болтове и винтове с шестостенна
глава, класове на точност А и В. Клас на якост 8.8 по БДС EN ISO 4014:2011 и БДС EN ISO
4017:2014" е в размер на 23 621,12 лева без ДДС.

3. Общата стойност за обособена позиция № 3: "Винтове с шестостенна глава, 
класове на точност А и В. Клас на якост 9.8 по БДС EN ISO 4017:2014" е в размер на 1 115,00 
лева без ДДС.

4. Общата стойност за обособена позиция № 4: "Винтове със скрита (фрезенкова) 
глава с вътрешен шестостен, клас на якост 8.8 по БДС EN ISO 10642:2004/А 1:2013" е в 
размер на 1 407,60 лева без ДДС.

5. Общата стойност за обособена позиция № 8: "Гайки шестостенни. Класове на 
точност А и В, клас на якост 6 по БДС EN ISO 4032:2013" е в размер на 2 033,60 лева без 
ДДС.

6. Общата стойност за обособена позиция № 9: "Гайки шестостенни. Класове на 
точност А и В, клас на якост 8 по БДС EN ISO 4032:2013" е в размер на 2 386,00 лева без 
ДДС.

7. Общата стойност за обособена позиция № 10: "Шплентове, изработени от стомана 
St. БДС EN ISO 1234:2003" е в размер на 5 282,55 лева без ДДС.

VI. 2. „ИТТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД
Ценовите предложения за съответните обособени позиции, са както следва:
Общата стойност за обособена позиция № 2: "Болтове и винтове с шестостенна глава, 

класове на точност А и В. Клас на якост 8.8 по БДС EN ISO 4014:2011 и БДС EN ISO 
4017:2014" е в размер на 21 276,00 лева без ДДС.

1. Общата стойност за обособена позиция № 8: "Гайки шестостенни. Класове на 
точност А и В, клас на якост 6 по БДС EN ISO 4032:2013" е в размер на 2 342,00 лева без 
ДДС.

2. Общата стойност за обособена позиция № 9: "Гайки шестостенни. Класове на 
точност А и В. клас на якост 8 по БДС EN ISO 4032:2013" е в размер на 2 580.00 лева без 
ДДС.

3. Общата стойност за обособена позиция № 13: "Болт Т-образен с изпъкнала глава, 
БДС 31:1988" е в размер на 7 760,00 лева без ДДС.

VII. Резултати от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти:
При разглеждане на ценовите предложения на „ГАЛДИ" ООД и „ИТТ-БЪЛГАРИЯ” 

ЕООД, комисията не констатира аритметични грешки при получаването на общите 
стойности за съответните обособени позиции.

С оглед на обстоятелството, че офертите и ценовите предложения за всички 
обособени позиции на участниците „ГАЛДИ" ООД и „ИТТ-БЪЛГАРИЯ'’ ЕООД отговарят на 
изискванията на ЗОП и на предварително обявените от възложителя условия, съдържащи се 
в документацията за участие, комисията реши да ги допусне до етап класиране офертите за 
съответните обособени позиции.

VIII. Класиране:
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С оглед на гореизложеното, комисията е извършила следното класиране по 
определения от Възложителя критерий за икономически най-изгодна оферта “най-ниска 
цена" на допуснатите участници в публично състезание с предмет: ..Доставка на скрепителни 
материали за нуждите на „БДЖ-Товарни превози'’ ЕООД, за обезпечаване необходимостта 
на дружеството за едногодишен период", делима на 14 обособени позиции, както следва:

1. За обособена позиция № 1: ’’Болтове и винтове с шестостенна глава, класове на 
точност А и В. Клас на якост 5.6 по БДС EN ISO 4014:2011 и БДС EN ISO 4017:2014":

Първо място: „ГАЛДИ” ООД с предложена обща стойност в размер на 2 079,23 лева 
без ДДС.

2. За обособена позиция № 2: "Болтове и винтове с шестостенна глава, класове на 
точност А и В. Клас на якост 8.8 по БДС EN ISO 4014:2011 и БДС EN ISO 4017:2014":

Първо място: „ИТТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД с предложена обща стойност в размер на 
21 276,00 лева без ДДС;

Второ място: „ГАЛДИ” ООД с предложена обща стойност в размер на 23 621,12 
лева без ДДС.

3. За обособена позиция № 3: "Винтове с шестостенна глава, класове на точност А 
и В. Клас на якост 9.8 по БДС EN ISO 4017:2014":

Първо място: „ГАЛДИ” ООД с предложена обща стойност в размер на 1 115,00 
лева без ДДС.

4. За обособена позиция № 4: "Винтове със скрита (фрезенкова) глава с вътрешен 
шестостен, клас на якост 8.8 по БДС EN ISO 10642:2004/А1:2013":

Първо място: „ГАЛДИ” ООД с предложена обща стойност в размер на 1 407,60 
лева без Д ДС.

5. За обособена позиция № 8: "Гайки шестостенни. Класове на точност А и В, клас 
на якост 6 по БДС EN ISO 4032:2013":

Първо място: „ГАЛДИ” ООД с предложена обща стойност в размер на 2 033,60 
лева без ДДС;

Второ място: „ИТТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД с предложена обща стойност в размер на 
2 342,00 лева без ДДС.

6 . За обособена позиция № 9: "Гайки шестостенни. Класове на точност А и В, клас 
на якост 8 по БДС EN ISO 4032:2013":

Първо място: „ГАЛДИ” ООД с предложена обща стойност в размер на 2 386,00 
лева без ДДС;

Второ място: „ИТТ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД с предложена обща стойност в размер на 
2 580,00 лева без ДДС.

7. За обособена позиция № 10: "Шплентове, изработени от стомана St. БДС EN 
ISO 1234:2003":

Първо място: „ГАЛДИ” ООД с предложена обща стойност в размер на 5 282,55 
лева без Д ДС.

8. За обособена позиция № 13: "Болт Т-образен с изпъкнала глава, БДС 31:1988":
Първо място: „ИТТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД с предложена обща стойност в размер на

7 760,00 лева без ДДС.

Протокол № 4/05.04.2017 г. се подписа от всички членове на комисията и бе 
публикуван на профила на купувача на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД, в раздела на 
поръчката с горецитирания предмет.

IX. Прекратяване на процедурата по следните обособени позиции, на основание 
чл.110, ал.1, т.1, както следва:

1. За обособена позиция № 5: "Винтове със скрита глава (без покритие) с вътрешен 
шестостен. Клас на якост 10.9 по БДС EN ISO 10642:2004/А 1:2013": не е подадена нито една 
оферта.

2. За обособена позиция № 6: "Винтове със скрита (фрезенкова) глава и прав шплиц. 
Клас на якост 5.8. БДС EN ISO 2009:2011не е подадена нито една оферта.
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3. За обособена позиция № 7: "Винтове с цилиндрична глава и вътрешен шестостен. 
Клас на якост 8.8. БДС EN ISO 4762:2006": не е подадена нито една оферта;

4. За обособена позиция № II: "Шайби пружинни, тип Н, изпълнение 2 по БДС 
833:1982": не е подадена нито една оферта.

5. За обособена позиция № 12: "Гайка шестостенни с прорези и коронни. Класове на 
точност А и В. по БДС 745:1990": не е подадена нито една оферта.

6. Обособена позиция № 14: "Гвоздеи".
Настоящият протокол, бе съставен на основание чл.181, ал.4 от ЗОП се изготви на 

13.04.2017 г. в един екземпляр, състои се от девет страници и се подписа от всички членове 
на комисията, като заедно с цялата документация, събрана в хода на процедурата, се предава 
на Възложителя за издаване на решение по чл.108, ал.З от ЗОП.

На основание чл.181, ал.4 от ЗОП, считано от датата на приемане на настоящия 
протокол, комисията приключва работата, за която е назначена със Заповед № 01-01- 
2/10.01.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, като на основание чл.181, 
ал.6 от ЗОП, в срок от 10 /десет/ дни след приключване на работата на помощния орган на 
Възложителя, последният следва да издаде решение за определяне на изпълнител.

Приложения: Протокол № 1/10.01.2017 г., Протокол № 2/06.02.2017 г., Протокол №3 
от 22.02.2017 г. и от 24.03.2017 г., и Протокол № 4/05.04.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1.......................vi.................. иг зова

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯ: * д у

Информацията е заличена на основание чл.2 от Закона 
за защита на личните данни, във връзка с чл.42, ал.5 от 
ЗОП
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